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i zwalczaniem COVID-(? oraz wytycznych Ministra Edukacji

Zarz4dza sig co nastgpuje:

Wprowadza siE procedury
$1

prucy w Zespole Szk6l im. H.
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202012021. zwane dalei stanovriqce zalqczniki do zarz1dzenta:

szkoly/uczni6w.

Procedury

Procedury korzystania biblioteki szkolnej.

Regulamin

Procedura

goSciem.

Zasady obowiqzuj4

w Siennicy oraz dotycz4 os6b

Wykonanie zmz4dzenia

stol6wki szkolnej.

wobec os6b wchodz4cych do budynku Szkoty zwanych dalej

$2

uczni6w, pracownik6w Zespolu Szkol im. H. i K. Gnoifskioh

$3
sig Dyrektorowi Zespolu,

$4
dniem podpisania.

TIf,R
v
A'fikt

5.

6.

7.

8.

Zwzadzente wchodzi w 2vcie
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o bora,i:lzek zgtosr6 uie
Jezelj tczef zao bserwujg
lualrozycr ela,

Obowi4zuj4 o96lne y higie;ry: czgstc mycie rEJ< (po przyjdciu do szkoly, plzed
.jetlzc n icnr. Jtn po\^ I ocie zc Sr,r,icZcgo pou,iclrza i po sLcolzyslaniLr z loalety), oc.hrona
poclczzrs hichanii'L i ,,tir.' ...r ki'.tic.i'rrl:..t.'lr ot....- r'ur.. i ..s..

ze szl*oly opJekunowie

1.rl zLvr,a doLl,cz4cysl 2211.

ljczcri Lla obou, j4zek

l-Jcze posltrd:r wLasne
srg na stoliitt s/<olnyLl
porvinr-ri wynrieniai. si g

Nakazuj g sig uczniom
przelw, dotycz4cych ;li
Uczeri nie 1;or,vinien
Ogla niczcnic Lo rric cLo

\.\')'znao7"o u),rn (10 Lugo

NaleZy dezynl'cl<ow'ti
l) ori cz-zrs plzcLrywan i a
I{egr"rlamrmr Sr,vietlicy
Obowi4zule zachowani
r.mnunLurr 1,5;t'r.
Zaleca sig ins talacjg ra'

zahzrrl orvai r a 1.pt-t,csltz

l) rocccl u rv rlogil ulcc z

ch sugcruj4cych inl'ekcjq dr6g oddecJrowych. W dr:odze do i
clzieimi olaz uczn j owj c przestrzegaj 4 aktualnych przepis6w

or,i,trn ia r^,' ]tlzcstlzr:Lri publiczncl.
siE oznali cl.lorobor,vyclr rv Llakcic zzrjgo leLrcyjnych rrczeri ma
oczttic uztu c z), c ic lo t,,,' i .

kogoS rnlbiic.jE, 1;orvinlcn Laki laliLjalt nalszybcie.j zglosii clo

L<lrrclird rra:;ccziq r,r, szatuj, olaz Lra 1<olytaLzLl szkoly.
ybory i poclleczrriliL- liL6re i.rr czasie zzLiqi mogE zna.jclorvac

czrizr, w LoiuistlZc luLr wc rvlasLre.j szafcc. lJczujowic n jc
bolami sz-lioLnl'ui r1 igdz-y sob4.

konyrvanie po l ecei nanczyciela pelli4cego dyZru poclczas
sca plzebywari:r rLczLtia.

cla6 ze sob4 cLo szholy nicpotlzebnych przednriot6r.r'.
czy uczniriw zc spcclair,l),nrj pohzebernti eduhncyjn1,nri. w

lrtzcd i po skoLz)'staniu z aLttonlaLu sarl osplzedaj4cego.
$wiotlrci, szkolrrcj. narlczy stosowac siq do o bowi4zr,r.jzlcego

o tnel .

dystaLrsu ocl nar-Lczycir:li ; iunyoh placor,vnil<6r,v szl<oly:

clelonach aplikac ji l) ro LcCiO-Sjal'e, ltL6L'a potraga skrLtecznie
1l l aLlrc slq wu Ltsa.

..lrllr . 1 
., I'u,.1\\;r.r.Lt : ig r|,rrr;'.lt rr'ytyC,,rryCJr MF\ i a,lS.

szczegolnoSci z- nicpett.r tarvn oSc i anr i. \\r tak i ch pr zl,paclk aoJ.r n alc2y clo Il i Lrowac,
ab), u"r,.,in*," t',. .tdo n iaLi sivoich lzcczy innym.
Za kaz-clynt razeni p wejScrem clo szt<oly, szzrtni, slol6wki i po wyjiciu z 1oaJet1,
nczniorvie ma;4 obowi :eh dez;rnfeJq 6w6;1111 l';11..

I(orzystanie z
N4ascczl<i . rql<ar,viczl< i i

r-a rvyL4cznie lrotl nadzolctl pLacowniha szkoly..
innc jcrlrtorii.zou'c jrorllii ochrL;ny tralcrZy wyrzllcai w





zss

bezpieczeristwa dla nauczycieli

nnica z uwa6i na Covid-19

samopoczucia-intel<cji pracownik jest zobowi4zany

powiadomienia o tyrn fakcie dyrel<tora, do I<onsultacji

przekazania jejwynik6w Dyrel<torowi, kt6ry organizuje

w pracy,

obo iqzujqce od L wrzeinia 2020

1.

2,

3,

4.

5.

6,

7.

Do pracy moze p odzii jedynie nauczyciel bez objaw6w chorobowych

sugerujqcych infe kc dr6g oddechowych oraz gdy on lub jego domownicy

rantannie lub w izolacji w warunl<ach domowych.nie przebywaja na

W przypadku zt

do natychmiastowe

medycznej oraz do

n iezbqd n e z astqp

W przypadku, gdy

do natychmiastowe

medycznej oraz do

n iezb qd n e za stqp

Przy wej6ciu i

do dezynfekcji rqk,

Na terenie budyn

przyibicy ochronne

jed norazowe rql<awi

Miejscem w kt6ry

przylbicy jest toal

nauczycielski o ile

racownil< zostat objqty l(warantannq jest on zobowlEZany

powiadomienia o tym fal(cie dyrel<tora, do konsultacji

przel<azania jejwynik6w Dyrektorowi, l<t6ry organizuje

w pracy.

iu z budynl<u szkoty nauczyciel jest zobowi4zany

szl<oiy nauczyciel jcst z obowiazany do stosowania

lub maseczl<i ochronnej, a do jego dyspozycji sq

l<i ochronne.

nauczyciel jest zwolniony z koniecznoSci stosowanla

, stot6wl<a (przy swoim stoliku i daniLr) oraz pok6j

2ajE na to zgodq inni nauczyciele, a tak2e teren wok6t

min. 1.,5 m odlelSioSci od innych os6b.

nauczyciclc pr.zcslrzcgajq akiLralnych przepisow prawa

szl<oly przy zachowa

W drodze do i ze sz

dotycz4cych zacho nia w przestrzeni publicznej,

8 W przypadku p oja ienia siq oznak chorobowych w rrakcie zajqi lekcyjnych

nauczyciel ma obo qzek zgtosii to natychmiast Dyrektorowi, musi opu6cii

plac6wkq (rel<o ondowany wlasny Srodck transportu), zglosii siq

na konsultacjq med nq,a jej wynik nlezwtoczrrie przekazania Dyrektorowi,

l<t6ry orga n iz uje nie qdne zastqpstwo w pracy.



:

9

do (cislej wsp6lpracy ze szkolq,

Nauczyciel kazdorazowo przy wejiciu clo l<lasy ora

rqce.

Obowiqzujq o96lne zasady higic"ry: czqsle mycie

I<t6 rym i poslugujal siq Lrczniowie.

14. Nauczyciel nie powinien zabierai ze sob4

przedmiot6w.

L5. Maseczki , rgkawiczki i irrne jednorazowe (rod

w wyznaczonym do tego mielscu.

16. Zaleca siq instalarjq w lele[onaclr aplikacji Pr

sl<utecznie zahamowai rozprzestrzenianie siq wi

L7. Procedura bqdzie al<tualizowana w odniesieniu do

N FZ oraz IVEN

ucznia objawy mogqce

u cze ri zglosi w/w objawy),

lowai ucznia w od rqbnym

ebrania ucznia ze szl(oty

rLc L' 5q zu uu vv rclzd r l

o szkoiy niepotrzebnych

ochrony nale2y wyrzu ca i

teGO-Safe, kt6ra pom aga

ozporzqdzef, i zalece6 G lS,

Je2eli pracownil</nauczyciel szkoly zaobserwuje

wslcazywa6 na infekcjq drrig oddechowych (lub sa

w tym w szczeg6lno(ci gorqczkq, l<aszel, nale2y odi

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zape iajqc min. 2 m odleglodci

od innych os6b iniezw'locznie powiadomii sekre

sytuacj i oraz rodzic6w/opieku n6w o l<onieczno:ici

riat/Dyrekcjq o zaistn iatej

(rel<omendowany wlasny (rodek tra ns po rtu ). R

10.

L1.

wyj(ciu z n iej dezynfekuje

qk (po przyjSciu do szkoty,

przed jedzeniem, po powrocic ze Swie2ego p rza i po sl(o rzysta n iu

z toalety), ochrona podczas kichania I kaszlu o

nosa ru5t.

unikanie dotykania oczu,

L2.

13.

Nauczyciel nie dotyka sprzqt6w ucznia, pracc; dom w4 s p rawd za nie dotykajEc

zeszylu ucznia, nie udostqpnia swolch narzqdzi pra

W sytuacji pracy Lrcznia przy tablicy nau el dezynfekuje m a rke ry?

I

I

iI



czedstwa dla pracownik6w obstugi

Zespolu Szk6l im. Hi olity i Kazimierza Gnoifskich w Siennicy

Pracownicy obslugi sq powiedzialni za umieszczenie ptynu do dezynfekcji rqk przy

wej5ciu do b udyn ku szk oraz na koryta rza ch

Nale2y dopilnowai, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczni6w, wchodzqce

dionie lub zakiadaty rqkawiczki ochronne, mlaty zakryte ustado szkoly dezynfe k

i nos oraz nie przekracz

Sale lekcyjne nale2y

obowiqzujqcych stref przebywania.

nfekowa6 po ka2dej wymianie uczni6w uwzglqdniajqc

powierzchnie dotykowe klamki, wlqczniki oraz blaty stol6w

Przedmioty i sprzqty zn jdujqce siq w sali, kt6rych nie mo2na skutecznie umyi, uprae

lub dezynfekowai, nal usunq6 lub uniemo2liwii do nich dostqp. Przybory

do iwiczef (pilki, ska ka

lub dezynfekowa6.

ki, obrqcze itp.) wykorzystywane podczas zajq6 nale2y czy6cli

W sali gimnastycznej

detergentem lub zde

po ka2dych zajqciach.

ny sprzqt sportowy oraz

ekowane po ka2dym d niu

Nalezy wietrzyd sa le, wsp6lne (korytarze) co najmniej raz na godzinq, w czasie

przerwy, a w razre y tak2e w czasie zajqi.

t azien ki oraz korytarze le2y dezynfekowai w czasie trwania lekcji.

Przeprowadzajqc d ekcjq, nale2y 6ci(le przestrzega6 zalece6 producenta

znajdujqcych siq na

przestrzeganie czasu ni

pakowaniu (rodka do dezynfekcji. Wa2ne jest Sciste

i przedmiot6w, tak a

zbqdnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczen

uczniowie nie byli nara2eni na wdychanie opar6w Srodk6w

stu2qcych do dezynfekc

Pracownicy obstugi

pom ieszczen ia ch.

iaja rejestr wykonywanych czynno6ci we wszystkich

Nale2y wyznaczyi ip otowai (m.in. wyposa2enie w (rodki ochrony

dezynfekujqcy) pomi

odizolowai osobq w p
zczenie lub wydzielii obszar, w kt6rym bqdzie

dku zaobserwowania objaw6w chorobowych.

W przypadku stwi nia zachorowania pracownika/ucznia pracownik obsiugi

zobowiqza ny jest do b zzwiocznego powiadomienia dyrektora istttsowanie siq do

procedur obowiqzu

Covid 19.

w przypadku podejrzen ia/stwierdze n ia zachorowania na

podloga powinny zostae u myte

zajqi, a w miarg mo2liwoSci

i ptyn

rnozna

1





Y POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
PODEJRZENIA/ ZENIA ZAKAZENIA U PNNCOWNTTOW

S OLY/ UCZNIOW SZKOI,Y
obowi4zuj4ce w le Szk6l im. H. i K. Gnoir[skich w Siennicy

od 1 wrzeSnia 2020r.

1. Do szkoly mog4 przy jedynie osoby (pracownicy. uczniowie) bcz objaw6u
chorobowych sugeruj4cych g dr6g oddechowych oraz domownicy nie p rzebywaj4 na
kwarantannie lub w izolacji w domowych 1ub w izolacji.

2. W miarg mo2liwoSci orgaaizowania pracy pracownikom powyiej 60. roku Zycia
1ub z istotnyni problemami zdro obrymi, kt6re zaliczaj4 osobg do grupy tzw podwy2szonego
ry zyka, nalezy zasto s owad ia minimalizuj 4c e ryzyko zakaienia (np. rrieangaZowanie w
dyZury podczas pruerw mtgdzy
mo2liwoSci prac a zdalna).

cyjnych, a w przypadku pracownik6w admrmstracji w miarg

3. W szkole jest l przygotowane pomieszczenie (gabinet pielEgniarki szkolnej)
wyposa2one w Srodki ocluony r
przypadku zaobserwou ania obj

dezynfekcyjny, w kt6rym moZna odizolor,vai osobg w
w chorobowych. Pomieszczenie to wlposaZone jest w dwa

wejScia'wyjscia: j edno od wewn szkoly. drugie z zewnqtrz szkoly.

4. Pracownicy szkoty / owie (opiekunowie uczni6w) powinni zostad poinsfi-uowani, 2e w
przypadkr.r wyst4pienia niepokoj
skontaktowa6 stg telefontcznie z

h objaw6w choroby zakaLnej powimi pozostai w domu i
ekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskad teleporadg

medyczn4, aw razie pogarszanta i9 stanu zdlowra zadzwonid pod nr 999 1ub 112 i poinformowad,
2e nog4byl zakaZeni koronawr

5. W przypadku wysrqpieni u pracownika bgd4cego na stanowisku pracy niepokoj4cych
objaw6w infekcjl dr6g oddecho powinien on skontaktowad sig telefonicznie z Lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, y uzyska6 teleporadg medyczn4. Pracownik natychmiast
opuszcza stanowisko pracy, aj obowi4zki przejmuje inny pracownik wskazany przez <lyrekton
szkoly. Nauczyciel nafychm iast stanowisko pracy a jego obowi4zki pr:zejmuj e lrLny
pracownik wskazaty przez szkoly.

6, W przypadku zaobsetwo infekcji g6mych dr6g oddechowych u ucznia na telenie
szkoly dynektor lub wskazany wnik powinien odizolowa6 uczma w wyznaczonym
pomieszczeniu (pkt 3), a poinformowai o tyrn fakcie rodzic6w, kt6rzy musz4 odebra6
dzrecko ze szkoly. Wyznaczony d1'rektora szkoly pracownik wyposa2ony w Srodki ochrony
(przylbica, maseczka, kombr rgkawiczki) pelni opiekg nad uczniem do czasu przyj azdu
rodzicow. Rodzic z dzieckiem
opiekun ucznia stosuje Srodki
min, 2 metry.

udad sig do lekarza. W wyznaczonym pomieszczeniu
y indyr,vidualnej: maseczka, przytrbica oraz zachowuje dystans

1. Ieielt objawy wskazuj4 mo2liwo6i zara2enia SARS-CoV-2 (infekcj a g6rnych dr6g
oddechowych, wysoka gor4czka, l), nale2y o tym fakcie poinfonnowa6 najbli2sz4 powiatow4
stacj g sanitamo-epidemiologi r postgpowa6 wedlugjej dalszych zaleceit.

8, Obszar, w kt6rym po sig r przebywatra osoba z infekcj 4 dr6g oddechowych,
wnemu sprzAtanin, zgodnie z flinkcj onuj 4cymi w szkoleb ezzwlo cznie nale2y podda6

procedurami onz zdezynfeko powierzchnie dotykowe (klamki, porgcze, uchwyty ie.) oraz



zastosowai sig do indywidualnych zalecef wy danych przez
Sanitarnej. Rekomenduje sig ustalenie listy os6b przebywaj4cych
szkotry, w kt6rych przebl.r,vala osoba podejrzana o zakazenie t
wytycznych gl6wnego inspektora Sanitarnego.

9. Je61i wynik testu pracownika / ucznia b Edzie pozyt:ywny,
epidemiczne, kt6rego celem jest ustalenie krggu os6b potencjalni
powinien sig stosou,a6 do zaleceir inspektora sanitamego. Osoby
skierowane na kwarantanng, a inne osoby, kt6re nie mialy
kr6tkohwaly, mog4 by6 poddane nadzorowi epidemiologrc
nczy6 sig, przebywai w szkole. Osoby te jednak powinny stale
np. poprzrez pomiar temperatury ciala.

10 Informacia do sanepidu o zachorowaniu wSr6d uczni6w
lekarza, ale - w zal:2noSci od sytuacji - r6wnie2 od rodzic6w
szkoly lub innych pracownik6w szkoly, kt6rzy uzyskali infr

1 1. Dyrektor szl<oly mo2e zawiesid prowadzede zajg6 w fi
ksztalcenie mieszane (hybrydowe) wariant B 1ub zdalne
prowadz4cego i poz:ytywnej opinii Pairstwowego Powiatowego

1.2. Zawsze w przypadku w4tpliwo6ci na1e2y zwr6ci6 sig do
samtarno-epidemio logicznej, aby odby6 konsultacjg lub uzyskai

Pafstwowej Inspekcji
tyln samym czasie / czg6crach

ie stosowania sig do

e wszczJmane dochodzenie
naraZonych. Dyrektor szkoly
bliskiego kontakhr mog4 zosta6

ego kontaktu 1ub kontakt
r mog4 nadal funkcjonowai, np.

'nitorowai stan swojego zdror,r ia.

personelu, mo2e pochodzi6 od
pelnoletnie go ucznia, dyrektora

o zachorowaniu.

stacj onarnej i wprowadzr6
t C po uzyskaniu zgody organu

Sanitamego.



LC

Ite

Proce

obowi

w gabinecie

wZSSi

ury bezpieczeflstwa pracy

ujqce od L wrzeinia 2020

sychologiczn pedagogicznym

nnrca z uwa8l a Covid-19

1) W gabinecie mogq maksymalnie 5 os6b bez objaw6w chorobowyctr

sugerujqcych infekcjq oddechowych oraz domownicy nie przebywajq na

kwarantannie Iub w w warunkach

2l Jeieli psycholog lub szkoly objawy mogqce wskazywa6 na

infekcjq dr6g

u osobv dorostei - lub pedagog ma qzek zglosid to natychmiast

Dyrektorowi, osoba ta si flatychmiast plac6wkq (rekomendowany wlasny

Srodek traflsportu) do siebie telefoniczny, a nastqpnie osoba

ta ma zgtosiC siq na

Dyrektorowi;

rnedycznq i jej niezwtocznie orzekazai

a. g_ggn ig - psych lub pedagog ma niezwlocznie powiadomii

o zaistnialej sytu oraz rodzlc6w/opiekun6w o

kon iecznoSci

transportu),

ucznra ze irekomendowany wlasny Srodek

odizolowa6 ucznia odrqbnym pomieszczeniu lub

wyznaczonym zapewniajqc . 2 m odleglo6ci od innych os6b,

Przy wejdclu do ga ka2dy ma obowiqzek ezynfekcji rqk.

Gabinet jest wietrzony nimum co 2 godziny.

Decyzje o stosowaniu

maski lub przyibicy na

ucznia/ szkoly $rodka ochronnego w postaci

ie gabinetu psycholog lub pedagog.

6) Obowi4zujq o96lne higieny: czeste rek (po przyjSciu do szkoly,

3)

4)

s)

przecl

ochronajedzeniem, po powrocie Swie2ego ipo skorzystaniu z toalety),

podczas kichania i oraz unikanie oczu, nosa i ust.

t, nowych wytycznych MEN i GlS.Procedury mogq ulec po pojawieniu

i
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Procedury korzystania z biblioteki

Szczegdlowe instrukcje korzystan

internetowej Biblioteki Narodowe

Celem procedur iesti

4) Po zakonczeniu obslugi czytelni
przez szkofq powierzchnie plaskie

Biblioteka szkolna w okresie pa ii COVID-19 fun na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN2

ze zbior6w oraz ry bezpieczenstwa sE dostqpne sE na stronie

1) zminimalizowanie zagroZe6 za ia koronawirusem choroby COVID-19,

2) umo2liwienie uczniom dostqpu ksiqiek w postaci oddanie wypo2yczonych pozycji przed

okresem kwarantannv wolumi

Obowi4zki czytelnik6w

1) Do pomieszczenia biblioteki mogE wejSd I nauczyciele i pracownicy szkoly

2) Nale2y przestrzegad

rqkawiczki lub ptyn d

zasad bezoieczefstwa nitarnego, np. stosowai maski, jednorazowe

, kt6ry znajduje siq

3) W pomieszczeniu biblioteki

aktywowanych dotykiem.

4) W celu zminima lizowania mozl

siq korzystania

icy osobiScie posiadajqc maski I rqkawiczki

swoje imiq i nazwisko oraz klasq.

zaraZenia wirusem

wej(ciu do biblioteki,

telefon6w kom6rkowych i innych urzEdzef

punkcie obslugi czytelnika wyznaczone zostajq

oddzielne strefv komuni

a. dla osoby oddajEcej ksiq2ki i/lub JEceJ na

b. dla osoby wypoiyczajacej (np. czytelni),

c. do skladowania oddanvch - przejscie dezynfe i okresowej kwarantanny (strefa niedostqpna

dla uiytkownika).
W kaZdej strefie moZe przebywai osoba. do biblioteki mogq wej$i dwie osoby: jedna

wypozyczajaca, druga oczeku

komunikacyjnych. W przypadku

(w wyznaczonej ). Zabrania siq przekraczania ciqg6w

liczby os6b jqcych w bibliotece, powinny one oczekiwai

na korytarzu w bezpiecznej od t,s-Z m.

5) Ze zbior6w bibliotecznych
jednorazowe.

korzystaC

6) Przy zwrocie ksiq2ek nale2y pracownikowi bibl

7) Uiwkownikom ogranicza sie z czyte In i.

8) Czytelnicy mogq skladai ksiq2ek drogq icznq przyjqtq w szkole.

Obowiqzki bibliotekarzy

1) Pracownicy bezposrednio uZytkownik6w blioteki sq zobowiqzani do stosowania zasad

profilaktyki zdrowotnej, d rqk lub zaklad norazowych rqkawic ochronnych,

2) Wszystkie ksiqiki zw16cone czytelnik6w sE ne data zwrotu, odio2one w odrEbne miejsce

oraz poddane 2-dniowej kwa i wylaczone z (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS

dla publicznych i niepublicznych i plac6wek od 1 2020 r.).

3) W czasie przerwy w niej obsludze biblioteki pracownicy prowadzq prace

porzqdkowe ze szczeg6lnym

powierzchnie plaskie.

ntenrem crEgow komunikacyjnych: wietrza salQ, przecierajq

- na koniec dnia - icy dezynfekujq Srodkami za gwnionymi

TOB

sprzQry w pom bibffoteki i zaoleczu.

DY

cnfu





REGULAMIH KO STANIA
sToLowK szKo EJ

w Zespole Szk6l im. H. i K.Gnoi6s w Siennicy

I. ZASADY SPOZYW OBIADOW STOLOWCE SZKOLNEJ

l. Niniejszy regulamin

ze zm.). Dodatkowo uwzgl w nlm
SARS - CoV - 2, i obostrzema znlmrwrwzane.

2. Stot6wka jest miejscem posilk6w
szkoty.kuchni dla uczni6w oraz

o zapisy przepisu art.. 67a ustawy

ednolity - Dz. U. z2016r.Poz.1943
zagr ohenia epidemiologicznego

gotowanych przez pracownik6w

z dn.7 wrzeinia l99I r. o

3. Do korzystania z obiad6w
a/ uczriowie Zespolu Szk6'l i

sig w oparciu

oSwiaty (tekst

eru s?:

Szkoty P

b/ uczniowie. kt6rvch dofinansowuie lub inni sponsorzy,

c/ nauczyciele zatrudnieni w
Siennicy,

Szk6l i :j Szkole Podstawowej w

4.Posilki wydawane s4 w w kt6rych 4 sig zajgcia dydaktycme, w
godzinach od 11.25 do 11.45

przerwg obiadow4.

oraz od 12.30 12.50 w dw6ch grupach na ka2dq

5. Positki bgdq spo4,,wane stolikach z r6wi z danej klasy.

al kahda klasa bgdae miata
b/ ka2da klasa bgdzie miala
spo4rvala posilek.

godzing wejScie na stol6wkg.

dla siebie przy k6rycli bgdzie

6.Na korytarzu przed stol6wkq i wylqcznie grupa os6b

oczekujqcych na posilek ( z
odpowiedniej godzinie.

oZe przebywa6

1,5 m migdzy osobami) w





7. Na stol6wkg wchodzimy w ra-aseczkach, obowi wo dezynfekujerny rgce i
siadamy naryznaczotre miejscp. Maseczkg zdejm
podanego przez obslugg.

emy dopiero po otrzymaniu posilku

8. Po spozytym posilku naleZy ponownie zaloty(
sztu6ce do wyznaczonego okie4ka zachowujqc mi

g, odstawi6 raczyniai
soba dvstans 1.5 m,

ie spo4,r,rraj 4cym posilku.

iezy,nie wnosimy plecak6w i

sig kulturalnie.

12. Wszyscy korzystal4cy ze stol6wki szkolnej po i dbai o lad i porz4dek.

13. Wszystkie uszkodzenia i ni$prawidlowoSci n

14. Obowi4zuje bezrvzglgdny zbkaz wchodzenia

natychmiast zglosid intendentce,

pomieszczeri kuchni.

15. W gabtocie stol6wki wywieszony jest aktualny

l6.Posilki przygotolvywane sq zgodnie z zasadami

koszt6w.
z)'wienia i kalkulaciq

II. ODPI-,ATNOSC ZA OBIADY

1. Stol6wka zapewria posilki pfzy gotow ane przez szkoln4 w formie
jednodaniowego obiadu.

2. Cenajednego obiadu dla uczpi6w ustalanajest
porozumieniu z organem prowadzqcym.

dvrektora szkotv w

3. Cenajednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt zu4tych do

przygotowania posilku - koszt do kotla.

4. Nauczyciele ponosz4 stanowiqc4 zakupu produkt6w zuzytych do

przygotowania posilk6w oraz

osp1s.

kuchni w przeliczeniu na jeden
trtrzymania i tonowanla





7. Informacje dotyczqce miesiggznej wysokoSci

w gablocie stol6wki

8. Platno6ci nalezy dokonywae z 86ry do l0 dnia

9. Brak wplaty w wyznaczonyriterminie bgdzie r

10. Platnosci z tytufu korzyslania z obiad6w, moi
wplatq na rachunek bankowy o gumerze:26 9226
oraz got6wkq u intendenta.

11. Wplaty zaobiady przyjmowane s4 w
7:45 - 10:40.

w 6ci31e podanej wysoko6ci)

13. Za nieprawidlowo dokonanp wplatg/przelew
al wplatg po terminie.
b/ wplatg w zaniZonej lub zawyponej wysokoSci.

roku szkolnego dopuszcza sig

brmowaniu korzystaj 4qich ze

wane sa do ostatnieso dnia
j ednoczeSnie deklaracj 4

za obiady bgd4 wywieszone

o mlesr4ca.

wal wykreSleniem ucznia z listy

dokona6 orzelewem lub
0045 0350 2000 0040

okienku, w godzinach:

uznaj e sig kwotg naleinoScr
j4cych inforrnacji

nie naleiy zaokr4gla6 lecz wplacat

obiadowej oraz uregulowaniem nale2noSci za obir

Warunkiem kontynuowania spoZywania obiad6w
do l0 dnia danego miesiqca.

kolejnym miesi4cu jest

uregulowanie zalegloSci do dnia 5 - tego zjedn oolaceniem nalezno$c,i za

bieZqcy miesi4c,





c/ wplatg zawierajqcq w tytule glgdne informacje,
infbrmacji.

14. Wszelkie nieprawidlowo5ci bgdq wyja6niane

16. Odwolanie korzystania z ogiad6w( rezygnacja

a) rczygnacja z obiad6w na dany dzietVokres n
25 757 22 24 najp6irnej w dniu poprzedzaj

10.40I U.+U

b) w przypadku choroby dziecka rezygnacja
nastgpne go od zgloszeniei.

c) dni rvycieczeV v"yjazd6y szkolnych muszq

wycieczki lub wychowawcg na tydzieri p

nie mozna rezygnowa6 z obiad6w za dni

wplatg bez wymaganych

ksiggowoSc w Llrzgdzie Gminy

opisane przelewy/wplaty na

nast4pii telefonicznie na numer:

termin rezygnacji do go<lziny

ie?bgdzie odliczawa od dnia

zglo szone pt zez or ganiz,atot a

termlnem wvcreczKl

ie ( wstecz)

uiszczona z g6ry oplata za

okresach rozliczeniowych,

e korzystalo z obiad6w, zwrot
rodzica( druk do pobrania u

sig z postanowieniami

bezpisernnej zgody.

sig na stosowanie przepis6w

prawnych (Kodeks Cywlilny).

i obowi4zuje od 2 wrzeinia 2020r.

w przypadku niezgloszedia nieobecnoici na

niewykorzystany obiad nie podlega zwrotov

zgloszone rezygnacje odliczone bgd4 w nasl

jeZeli dziecko nadal korzysta z obiad6w.
je2eli w kolejnym miesi4pu dziecko nie bE

nadplafymoZliwy bgdzie po wykonania na

intendenta)

17. Rodzic zamawiajqcy obiady, odwiadcza i2
niniejszego Regulaminu i zobowiqzuj e sig do ich
Rodzic jest Swiadomy, iz akceptruj4c Regulamin,
prawa odpowiednich do egzekupji naleinoSci cyr

18. Regularnin wchodzi w zycie z dniem ogt

d)

e)

0

c)





Procedura postgpow wobec os6b chodz4cych do budynku
Szkoly zrvanych dalej m

L Osob4 kt6ra nie jest

zobowiqzana do
w rgkawiczkach
Ka2da osoba

telefonicznie z
J. Osoba taka informuie

budynku szkoly.
podajqc imig i
wyj$cia.

4.

5.

Pracownik oowiadamia
do selaetariatu, ten w sekretariaci e na
Pracownik szkoty

do drzwi szkoly.

Zaleca siE kontakt z

eleklroniczny lub inne

szkoly uczniem zwanej dalej goSciem,

do szkoly wejdciem w maseczce lub przylbicy,
lub obowi4zkowo r9ce,
jako godi

szkoly.
Jesr rxaowlc srq wczesnleJ

sig w sekretariacie, o celu wejScia do

ma obowi4zek wizyty do "KsiEgi wejSd"
"goScia", godzing $cia do szkoly, cel oraz godzing

o przyjSciu "go5cia" i odprowadza go

7. Nauczyciele spotykaj4

wczedniejsz;'rn um6wi
elektronicznej, z

rEkawiczki ochronne).

Spotkanie odbl.wa sig w

do seketariatu "godcia" i odprowadza go po wizycie

elami drog4 wykorzystuj4c dziennik
przez szkolE komunikacji.

z rodzicarni w uzasadnionych przypadkach, po

wykorzystuj 4c frodki komunikacjitelefonicznym
wszelkich ochronnych (maseczka/przylbica,

strefie i

TOR

Gartlo





11. O problemach, konfl iktach. iach zagraLaj b ezpieczerisfwu, za'ow u2onej
obecnoici os6b postronnych

pracownika szkoly.

12.Dystrybutor wody obsfu guj e nauczyciel lub

dy 2l;rruj 4c ego nauczy ciela h)b

szkoly,

wie niezwlocznie




